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У яго го нар ма нарх Рэ чы Па спа лі тай 

Ста ні слаў Аў густ Па ня тоў скі ад ча ка ніў 

ме даль з над пі сам Sіc іtur ad astra — 

«так ідуць да зо рак». Гэ та ста ла на-

леж ным пры знан нем за слуг Мар ці на 

Па чо бу та-Ад ля ніц ка га. Ён быў асы па-

ны ка ра леў скі мі мі лас ця мі, ка рыс таў ся 

па ша най у гра мад стве, яго імя ве да лі ў 

Еў ро пе — але толь кі на ста рас ці га доў. 

Да та го ча су Мар цін Па чо бут-Ад ля ніц кі 

прай шоў не та кі і лёг кі шлях на ву коў ца 

і асвет ні ка. Больш за двац цаць га доў 

кі ра ваў ён Га лоў най шко лай Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га, рэ ар га ні за ва най 

пры ім у Ві лен скі ўні вер сі тэт. Пяць ра-

зоў за пар яго вы бі ра лі рэк та рам.

Сы на га ра дзен ска га край ча га Ка зі мі ра 

Па чо бу та-Ад ля ніц ка га і Але ны з Гля бо віч, 

зда ва ла ся, ча кае звы чай ны лёс шлях ці ца: ці 

дзяр жаў ная служ ба, ці пры служ ван не ўплы-

во вым маг на там, а мо жа, жыц цё ў ро да вым 

ма ёнт ку. Пас ля за кан чэн ня ву чо бы ў Га ра-

дзен скім езу іц кім ка ле гі у ме ў 1743 го дзе 

ма ла ды Па чо бут доў га не мог вы зна чыц ца 

з жыц цё вым шля хам. Баць ка не ўхва ляў яго 

жа дан не пра цяг ваць ву чо бу, лі чыў, што сын 

па ві нен слу жыць ма нар ху і кра і не — до сыць 

з яго на ву кі. Упар ты юнак на су пе рак баць ку 

ўсту піў ў ма нас кі ор дэн езу і таў, ад мо віў ся 

ад свец ка га жыц ця. За тое ў яго з'я ві ла ся 

маг чы масць пра цяг ваць ву чо бу: спяр ша ў 

Слуц кай гім на зіі, а пас ля ў По лац кім езу іц-

кім ка ле гі у ме. Ма ла до га ча ла ве ка пры цяг-

ва ла фі ла со фія, а та му ён яшчэ два га ды 

вы ву чаў яе ў Ві лен скай ака дэ міі.

Там Па чо бут за ха піў ся аст ра но мі яй, у 

якой уба чыў і та ям ні цы не па зна на га, і паэ-

тыч ную ча роў насць, і фі ла соф скую муд-

расць. Прак тыч ную ка рысць аст ра но міі Па-

чо бут-Ад ля ніц кі доб ра ра зу меў, але ён меў 

паэ тыч ную ду шу, і зор кі ча ра ва лі яго сва ёй 

за гад ка вас цю і ха раст вом. Та му ў дзён ні-

ку на зі ран няў ён да ваў ім азна чэн ні: «Гэ та 

пры го жая зор ка», ці «Гэ та вель мі пры го жая 

зор ка», і на ват свае на ву ко выя па ве дам лен-

ні лю біў прад стаў ляць у вер шах.

Пас ля ву чо бы ў па рыж скай Сар бо не, 

дзе Мар цін вы ву чаў фі зі ку і ма тэ ма ты ку, 

ён апан та на за ня ўся ства рэн нем у Віль ні 

аб сер ва то рыі. З ма на ха-езу і та атры маў ся 

не свя тар, хоць яму і да лі па ра фію, а на ву-

ко вец-да след чык, не пры хіль нік даг ма таў, а 

шу каль нік но ва га. «Мы ма ем шмат пры кла-

даў як са сфе ры зям ной, гэ так і ня бес най фі-

зі кі аб тым, што ўсё тое, што на сён няш ні час 

з'яў ля ец ца вель мі ка рыс ным, ра ней зда ва-

ла ся нам не вар тым ува гі і пра цы фі зі каў або 

аст ра но маў. Ра ней шыя за ба бо ны і па мыл кі 

та му па він ны слу жыць нам па пя рэ джан нем, 

каб мы не зра бі лі но вых», — лі чыў Мар цін.

У Мар ці на не бы ло ні пра фе сій ных па-

моч ні каў-аст ра но маў, ні па трэб ных пры лад,

ў 1761 го дзе ён зноў ад пра віў ся ў Еў ро пу 

па ве ды і аб ста ля ван не. У аб сер ва то ры ях

Мар се ля, Авінь ё на і Не апа ля Мар цін два га-

ды па мна жаў свае ве ды, на зі раў за зор ка мі 

і вы ні кі до сле даў дру ка ваў у фран цуз скай 

аст ра на міч най лі та ра ту ры. Пас ля бы лі га-

ды вы кла дан ня ма тэ ма ты кі ў На ва град скай 

гім на зіі і аст ра но міі ў Ві лен скай ака дэ міі. Ад-

на ча со ва ён аб ста ля ваў аб сер ва то рыю на 

ад ной з ве жаў кор пу са ака дэ міі і зай маў ся 

до сле да мі. Па чо бут-Ад ля ніц кі вы лі чыў геа-

гра фіч ную шы ра ту і даў га ту Віль ні і ін шых 

га ра доў ВКЛ, за што атры маў ты тул ка ра-

леў ска га аст ра но ма.

У 1772 го дзе ён ад крыў но вае су зор'е, 

на зваў яго «Шчы том Са бес ка га», а са мую 

яр кую зор ку ў ім — у го нар ка ра ля Ста ні-

сла ва Аў гус та Па ня тоў ска га «Ка ра леў скі 

ця лец Па ня тоў ска га». Ад крыц цё пры нес ла 

Па чо бу ту-Ад ля ніц ка му еў ра пей скую сла ву 

і но выя тур бо ты. У су вя зі са ска са ван нем 

езу іц ка га ор дэ на ма ё масць ака дэ міі пе рай-

шла да Аду ка цый най ка мі сіі. Па чо бут ад даў 

шмат сіл, каб за ха ваць аб сер ва то рыю, на 

якую ка мі сія не да ва ла срод каў. Ён на ват 

за явіў, што пой дзе ў свет з кі ем і тор бай 

шу каць мі лас ці ну. Гэ ты дэ марш пры му сіў 

ка ра ля знай сці срод кі, пад тры маць ву чо на га 

і вы даць у яго го нар ме даль, каб не аб ляс-

ла віц ца на ўвесь свет.

Ка лі ў Еў ро пе за слу гі Па чо бу та-Ад ля ніц-

ка га аца ні лі, вы бра лі чле нам-ка рэс пан дэн-

там Па рыж скай ка ра леў скай ака дэ міі, то на 

ра дзі ме ён за ле жаў ад кап ры заў і во лі стар-

шы ні Аду ка цый най ка мі сіі ві лен ска га біс ку па 

Ма саль ска га, які тра ціў аду ка цый ныя гро шы 

на свае па трэ бы. Толь кі ў 1780 го дзе, ка лі 

ўсё ма гут ны Ма саль скі ўжо не змог пра ці віц-

ца агуль на му вы ба ру, Па чо бу та-Ад ля ніц ка-

га ад на душ на вы бра лі рэк та рам. Пас ля ён 

яшчэ ча ты ры га ды пе ра вы бі раў ся на гэ тую 

па са ду. З ака дэ міі ву чо ны зра біў Га лоў ную 

шко лу Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, дзе 

сту дэн ты атрым лі ва лі свец кую аду ка цыю. 

Па чо бут за ха ваў сваю ўста но ву ў ня лёг кія 

ча сы за хо пу краю Ра сі яй, паў стан ня Кас-

цюш кі (на якое ён ах вя ра ваў свае збе ра-

жэн ні), зме ны ўлад. Ча сам яму да во дзі ла ся 

быць дып ла ма там. У 1802 го дзе ім пе ра тар 

Аляк сандр І на ве даў шко лу, у аб сер ва то рыі 

на зі раў за но ва ад кры тым астэ ро і дам Цэ рэ-

рай. Гэ тая су стрэ ча і пры ват ная гу тар ка са 

сла ву тым ву чо ным па спры я лі вы ха ду ўка за 

ад 4 кра са ві ка 1803 го да аб ад крыц ці на 

асно ве шко лы ўні вер сі тэ та.

Жыц цё Мар ці на Па чо бу та-Ад ля ніц ка га 

за вяр шы ла ся ў сла ве і па ша не. Ён пра ца-

ваў у аб сер ва то рыі — дак лад на вы зна чыў 

раз мя шчэн не Мер ку рыя, а па яго звест ках 

сла ву ты фран цуз скі аст ра ном Жан Ла ланд 

склаў но выя аст ра на міч ныя таб лі цы, — са-

чы няў ла цін скія вер шы. Ад мо віў ся ад са ну 

біс ку па, каб не тра ціць час на пус тыя за-

ня ткі. Апош нія два га ды жыц ця ён пра вёў 

у Ды на бург скім езу іц кім кляш та ры, ні бы та 

ха цеў ад даць і Бо гу час цін ку сва ёй свет лай 

ду шы.

Ві таўт ЧА РОП КА.

МАР ЦІН ПА ЧО БУТ-АД ЛЯ НІЦ КІ 
(1728—1810)

Імя Мі ха ла Кле а фа са 

Агін ска га яшчэ ў 2013-м — 

на пя рэ дад ні 250-год дзя з 

дня яго на ра джэн ня — Ге-

не раль ная кан фе рэн цыя 

ЮНЕС КА вы зна чы ла як 

пры яры тэт нае ся род па-

мят ных юбі лей ных дат, а 

2015 год быў аб ве шча ны 

Го дам Агін ска га. Яго згад-

ва юць у лі ку вы дат ных 

дзея чаў як у Поль шчы, так 

і ў Ра сіі і, зра зу ме ла ж, у 

Бе ла ру сі.

На ра дзіў ся Мі хал Кле а-

фас 25 ве рас ня 1765 го да 

ў Гу за ве, што ка ля Вар ша-

вы. Ён быў сы нам ка ра леў-

ска га се на та ра і ва я во ды 

Троц ка га Ан джэя Агін ска-

га і яго жон кі Паў лі ны з 

Шэм бе каў. Ва ўзрос це 21 

год Мі хал Кле а фас быў 

абра ны дэ пу та там сей ма 

ад Троц ка га ва я вод ства і 

пры зна ча ны фі нан са вым 

упаў на ва жа ным Фі нан са-

вай ка мі сіі.

Га ды жыц ця і дзей нас-

ці кня зя Мі ха ла Кле а фа-

са Агін ска га — гэ та эпо ха 

па дзе лаў Рэ чы Па спа лі тай 

су сед ні мі дзяр жа ва мі і на-

ступ най пас ля на цы я наль-

на-вы зва лен чай ба раць бы, 

час абу джэн ня ан ты ма нар-

хіч ных на стро яў. За сваё 

вель мі на сы ча нае па дзея-

мі жыц цё прад стаў нік слаў-

на га ро ду Агін скіх па бы ваў 

у ро лі дэ пу та та сей ма ў 

Вар ша ве, паў стан ца пад 

кі раў ніц твам Та дэ ву ша 

Кас цюш кі і Яку ба Ясін-

ска га, быў прад стаў ні ком 

паў станц кіх ар га ні за цый 

у Кан стан ці но па лі і се на-

та рам Ра сій скай ім пе рыі, 

су стра каў ся з ім пе ра та рам 

Фран цыі На па ле о нам і рус-

кім ца ром Аляк санд рам І.

У су свет ную гіс то рыю 

Мі хал Кле а фас увай шоў 

як буй ны па лі тыч ны дзе яч, 

дып ла мат, па ўста нец, му-

зы кант. Са праўд ную сла ву 

ён зай меў як кам па зі тар і 

аў тар цу доў на га па ла нэ за 

«Раз ві тан не з Ра дзі май». 

Знаў цы сцвяр джа юць, што 

на пі са ны гэ ты шчым лі ва-

ду шэў ны му зыч ны твор 

быў ме на ві та на Смар гон-

шчы не, дзе і сён ня ў аг-

ра га рад ку За лес се ста іць 

у атачэнні ста ра жыт ных 

дрэў ко ліш ня га анг лій-

ска га пар ку ча роў ны па-

лац. Су час ні кі, пры хіль ні кі 

твор час ці Мі ха ла Кле а фа-

са, на зы ва лі гэ тыя мяс ці ны 

паў ноч ны мі Афі на мі.

Драў ля ная ся дзі ба ў 

За лес сі пе рай шла ў спад-

чы ну Мі ха лу Кле а фа су ў 

па чат ку дзе вят нац ца та га 

ста год дзя ад яго бяз дзет-

на га дзядзь кі, кух міст ра 

ВКЛ Фран цыс ка Кса ве рыя. 

Праз ней кі час но вы гас па-

дар па чаў бу да ваць по бач 

му ра ва ны па ла цык у сты лі 

кла сі цыз му, а на ва коль ную 

тэ ры то рыю доб ра ўпа рад-

коў ваць у ад па вед нас ці з 

та га час най мо дай. Не паў-

тор ную ча роў насць на да-

ва лі пар ку ма ляў ні чы стаў 

з Ле бя дзі ным вост ра вам, 

шмат лі кія аль тан кі, маст кі, 

квет ка выя клум бы, аран-

жа рэя з уні каль ны мі эк за-

тыч ны мі рас лі на мі.

На жаль, час і ва ен ныя 

па дзеі не па шка да ва лі 

гэ тую пры га жосць. Тым не 

менш на пра ця гу дзе ся ці-

год дзяў дзя ку ю чы эн ту зі-

яз му мяс цо вых жы ха роў і 

пры ез джых ама та раў даў-

ні ны, пры хіль ні каў Агін ска-

га, за хоў ваў ся бу ды нак ся-

дзі бы, па пу ля ры за ва ла ся 

твор часць кам па зі та ра. 

У 2014 го дзе ад бы ло ся 

ўра чыс тае ад крыц цё бу-

дын ка пас ля рэ стаў ра цыі, 

а на ле та за вяр шы ла ся 

аб ста ля ван не экс па зі цыі. 

Ад крыц цё му зея ста ла са-

праўд ным уша на ван нем 

па мя ці сла ву та га дзея-

ча ВКЛ і па да рун кам для 

ўсіх, хто ці ка віц ца гіс то ры-

яй род на га краю.

Да рэ чы, Мі хал Кле а фас 

быў вы дат ны пе да гог. Вар-

ты ўва гі яго ліст-на каз сы-

ну Ірэ ні у шу, які збі раў ся 

ад' яз джаць на ву чо бу ў Іта-

лію. І сын, і доч кі ўсё жыц-

цё імк ну лі ся ад па вя даць 

баць коў ска му за па ве ту. 

Так, на быў шы аду ка цыю 

за мя жой, Ірэ ні уш яшчэ ў 

1838 го дзе, пры ехаў шы на

сталае мес ца жы хар -

ства ў Жа мой цію, ад мя ніў 

тут пры гон ны лад. Але ад-

мя ніў не та кім чы нам, як 

зра бі лі ў Ра сій скай ім пе рыі 

праз двац цаць га доў пас ля 

яго, па кі нуў шы ся лян ні з 

чым. Ірэ ні уш ра зам з ка-

ман дай спе цы я ліс таў рас-

пра цоў ваў і ўка ра няў пра-

гра му, якая да па ма га ла 

бы лым пры гон ным па чы-

наць са ма стой ную гас па-

дар чую дзей насць. Пры ім 

па ча лі дзей ні чаць сіс тэ ма 

ашчад ных кас, крэ дыт ныя 

са ю зы для кож на га сек-

та ра ра бот ні каў. Паз ней 

бы ла ад кры та пер шая ў 

Літ ве сель ска гас па дар чая 

бяс плат ная шко ла, вы кла-

дан не ў якой вя ло ся на 

мо ве мяс цо ва га на сель-

ніц тва. Раз ві ва лі ся на ву ка 

і мас тац тва.

Ёсць муд рая пры каз ка: 

хто не па мя тае пра мі ну-

лае, не мае бу ду чы ні. Ма ю-

чы ма гут ныя ка ра ні, у тым 

лі ку ду хоў ную спад чы ну 

Мі ха ла Кле а фа са Агін ска-

га, бе ла ру сы мо гуць сме-

ла гля дзець у заўт раш ні 

дзень.

Ан тон АН ТО НАЎ,

ву чань СШ № 1 

г. Смар гонь.

Асо ба і часАсо ба і час

Вяр та юц ца з не быц ця, ні бы ча роў ная птуш ка Фе-

нікс, мно гія ста год дзя мі за ня дба ныя мяс ці ны ма-

ёй лю бі май Смар гон шчы ны — ку точ ка Бе ла ру сі 

з ба га тай гіс то ры ка-куль тур най, ар хі тэк тур най і 

ду хоў най спад чы най. Шмат якія аца ле лыя хра-

мы мо гуць прэ тэн да ваць на зван не пом ні каў су-

свет най куль ту ры, ма ну мен таль ныя збу да ван ні 

ды па ла цы на гад ва юць пра ко ліш нюю знач насць 

мяс цін і ўплы во васць іх гас па да роў...

Па рад пла нет
Экс пе ды цыя на ўсё жыц цё...

Ву чо ныя з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Літ вы, 

Шве цыі, Гер ма ніі, Фран цыі, Ка на ды на мі ну лым тыд ні ў 

На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

аб мяр коў ва лі пы тан ні, звя за ныя з ся рэд ня веч най ар-

хеа ло гі яй і ну міз ма ты кай. У час кан фе рэн цыі пра гу ча ла 

больш за сот ню дак ла даў, да след чы кі рас каз ва лі пра 

апош нія зна ход кі, дзя лі лі ся но вы мі ве да мі, аб мяр коў ва лі 

ак ту аль ныя пы тан ні, звя за ныя з транс фар ма цы яй па ха-

валь ных прак тык ва Ус ход няй Еў ро пе.

Прад стаў ні чая кан фе рэн цыя бы ла пры све ча на па мя ці ар-

хе о ла га і ну міз ма та Аляк санд ра Пла він ска га (1952—2019). Ён 

да сле да ваў кур ган ныя мо гіль ні кі на тэ ры то рыі Па дняп роўя 

і ў паў ноч на-за ход няй Бе ла ру сі, удзель ні чаў у рас коп ках у 

Мін ску і пад Ра га чо вам, на Уз дзен шчы не, Брас лаў шчы не, 

Мя дзель шчы не... У апош няй экс пе ды цыі — гэ та быў кур ган ны 

мо гіль нік На ўры — ра зам з ім пра ца ва лі два яго сы ны, якія 

так са ма ста лі ар хе о ла га мі. У ла ге ры та ды на ват жар та ва лі, 

што гэ та «па рад пла нет» — маў ляў, тры Пла він скія ка па юць 

у ад ным мес цы. 

«Аляк сандр Мі ка ла е віч Пла він скі на ле жаў да тых ар хе о ла-

гаў, для якіх пра фе сій нае ра мяст во, ра мяст во па ле ві ка бы ло 

най важ ней шае», — зга даў стар шы ня арг ка мі тэ та кан фе рэн-

цыі, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар гіс та рыч ных 

на вук, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ігар МАР ЗА ЛЮК. Ён пад крэс ліў, што 

ні хто не зра біў столь кі для ка фед ры ар хеа ло гіі Бел дзярж уні-

вер сі тэ та, як Аляк сандр Пла він скі і Ва лян цін Раб цэ віч: гэ тыя 

та ле на ві тыя ву чо ныя да па ма га лі ава ло даць ра мяст вом шмат-

лі кім сва ім сту дэн там, су мес на пра во дзі лі рас коп кі кур ган ных 

мо гіль ні каў Ве тач ка, Га дзі ла ві чы, Ка ла сы, Ма до ра, Ца гель ня, 

Юдзі чы, Га ра вец, На ва сёл кі, На гаў кі, На ўры, Міл ты, Таў ка чэ ві чы, 

Хар чы чы, Ахрэ маў цы, Оп са, Укля.

Акра мя па ля вой ра бо ты Аляк сандр Пла він скі зай маў ся кан-

сер ва цы яй і рэ стаў ра цы яй ар хеа ла гіч ных ар тэ фак таў, пра ца ваў 

ды рэк та рам му зея гіс то рыі БДУ, за гад чы кам ву чэб най ла ба ра-

то рыі му зей най спра вы гіс та рыч на га фа куль тэ та. Шмат лі кія яго 

вуч ні і ка ле гі з цеп лы нёй згад ва юць пра не ве ра год нае па чуц цё 

гу ма ру, сціп ласць і спа гад лі васць свай го на стаў ні ка. Асоб ныя 

з гэ тых успа мі наў мож на ўба чыць на вы стаў цы «Экс пе ды цыя 

пра цяг лас цю ў жыц цё», якая ця пер пра хо дзіць у На цы я наль ным 

гіс та рыч ным му зеі. Ста рэй шы сын Пла він ска га Мі ка лай па ве да-

міў, што тут са бра ныя фа та гра фіі не толь кі з ся мей на га ар хі ва, 

але і пра па на ва ныя ка ле га мі баць кі, і здым кі ўсё пра цяг ва юць 

па сту паць. Гэ та не толь кі спра ва зда ча са шмат лі кіх экс пе ды цый, 

у якіх удзель ні чаў вя до мы ар хе о лаг, але і зна ём ства з ад ной з 

са мых ра ман тыч ных пра фе сій, з по бы там да след чы каў, што 

да зва ляе да кра нуц ца да ад на го ар хеа ла гіч на га лё су пра ця гам 

амаль паў ста год дзя.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

СЛА ВУ ТЫ СЫН ТРОХ НА РО ДАЎ


